
 

 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 

 

 

за избор на професор по  професионално направление: 1.2 Педагогика 

(Педагогически технологии (словесно-изпълнителско изкуство и словесно-

изпълнителски дейности), обявен  за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски", 

Благоевград  

 

 

Рецензент: проф. дпн Клавдия Сапунджиева, СУ 

 

 

В конкурса участва само един кандидат – доц. д-р Гергана Христова 

Дянкова. Конкурсът е обявен в ДВ, бр. 52/02.07.2019 г.  По процедурата 

няма нарушения, а  представеният  комплект от документи е  съобразен с  

Правилника за развитие на академичния състав на ЮЗУ. Кандидатът 

отговаря на националните изисквания за участие в конкурса, както и на 

допълнителните показатели от вътрешните правила за развитие на 

академичния състав на ЮЗУ. 

 

 

1. Биографични данни и преподавателски статус 

 

Гергана Дянкова е родена на 26.04.1962 г. Завършила е специалност 

„Начална училищна педагогика”, специализация „Музика” през 1984 г. във 

ВПИ – Благоевград и „Актьорско майсторство за драматичен театър” в 

НАТФИЗ през 1998 г. Има специализация по техника говора и 

следдипломна квалификация по интеркултурно образование. Тя е доктор 
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по педагогика от 2001 г. Била е учител по музика и начален учител, но 

основният й професионален път е свързан с академичната кариера на 

университетски преподавател в ЮЗУ. Била е ръководител на катедра по 

театрално изкуство, заместник-декан на факултета по изкуствата, член на 

Академичния съвет и председател на комисията по качество на обучението 

във факултета. От 2012 година е доцент в катедра „Предучилищна и 

начална училищна педагогика” във Факултета по педагогика. Конкурсът е 

осигурен с необходимите часове, а дисциплините, които преподава 

отговарят на профила на конкурса – и в педагогическата област, и в 

областта на театъра, реториката и словесно-изпълнителското изкуство.  

Гергана Дянкова е разпознаваем в академичните среди преподавател, 

който има разнообразни активности  в университетската и художествената 

сфери и е участник в редица национални и международни форуми. 

Организатор е на различни културни събития, обучител в сферата на 

комуникативните умения и практики, осъществител на над 30 театрални 

спектакли в Учебния театър на ЮЗУ, редактор на научни сборници, 

участник в научни и художествено-експертни журита, експерт и член на 

Комисията по хуманитарни науки и изкуства към НАОА (2009-2012 г.), 

участник и ръководител на проекти и др. Ръководител е на десетки 

дипломанти и на трима докторанти, двама от които вече са успешно 

защитили, а един  редовен докторант  все още е в процес на обучение. 

 

 

2. Научно творчество (характеристика на научната и научно-

приложната продукция на кандидата) 

 

В конкурса Гергана Дянкова участва с публикации от различен 

научен жанр - монографии, учебници и учебни пособия, методически 

ръководства, студии, статии, доклади. Те я представят като активен автор и 
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изследовател в полето на педагогиката и предучилищното образование, 

театралното и словесно-изпълнителското изкуство, педагогическата 

реторика и др. Общият брой е 65, от които: монографии – 2 бр. (1 

хабилитационен труд); учебници и учебни пособия – 4 бр.; статии и 

доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация – 3 бр.; студии, 

публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или 

публикувани в редактирани колективни томове – 2 бр.; статии и доклади, 

публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или 

публикувани в редактирани колективни издания – 54 бр. (21 на чужд език; 

19 в съавторство).  

 Двата основни труда по конкурса са монографиите „Словесната 

действеност на учителя  и просоциалното поведение на детето” (2019) и 

„Толерантност в делничност и празничност. Методически алгоритъм за 

неформално образование и иновативни професионални умения на учителя 

за междуетническа толерантност в детската градина”, второ допълнено 

издание (2017). Книгите показват ориентация към актуални и значими 

проблеми на социума, детското развитие и педагогическите 

компетентности на учителите. Първата монография е своеобразна 

еманация на академичния и професионалния път на доц. Гергана Дянкова, 

защото включва словесното изкуство и театъра в действени 

практики/технологии за формиране на просоциално поведение у децата. 

Това е конструктивистки по своята същност подход, който отговаря на 

съвременните социални и педагогически търсения и реализира гледната 

точка на автора за социална интеграция и превенция на такива наболели 

проблеми в нашата действителност като агресия, конфликтно поведение и 

др. Това е реален принос, чрез който Гергана Дянкова обосновава нова 

теза, средства и технологии в педагогическата практика.  Предложен е и е 

апробиран иновативен модел на технология за стимулиране на 
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просоциалното поведение в предучилищна възраст, който се базира на 

словесното общуване и включва притчата като основно средство за 

словесно-изпълнителски интерпретации, провокиращи просоциалната 

активност на детето. Моделът операционализира т. н. дейностно-

комуникативен подход и разкрива възможностите и възпитателния 

потенциал на действения театрален анализ за действие, реакция и 

поведение в конкретни социални ситуации.  

 Другата книга е посветена на различните етнотрадиции, празници и 

събития, чрез които различията се обективизират във възпитателното 

пространство като ресурс за формиране на толерантност. В този смисъл 

гледната точка на автора съдържа идея с педагогически потенциал, 

осъществяването на който може да реализира значим социален ефект. Това 

е реален принос, който обогатява арсенала на неформалното образование в 

детската градина с методически механизъм за постигане на 

междуетническа толерантност. По-конкретно това е постигнато чрез 

представяне и анализ на: разбирането за толерантност в исторически и 

културен контекст; на празника като антропологичен феномен; 

методологическите основания за формиране на етнокултурна и 

мултикултурна толерантност; разработка на методически алгоритъм за 

неформално образование в това направление, включващ и съответните 

професионални умения на учителя. 

Останалите публикации обхващат различни тематични полета на 

педагогиката, театралните и словесните дейности, образователния театър, 

професионалната подготовка на детския учител, просоциалното 

възпитание и др. Те представят кандидата като вдъхновен и компетентен 

изследовател, ориентиран както към художествената, така и към социално-

педагогическата сфера: 
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  Проблеми на предучилищната педагогика и включването на 

словесните дейности, образователния театър и 

театрализираните форми в педагогическата практика и 

квалификацията на учителите (№ Е.20.1; Е.21.1.; Е.21.3.; Г.6.1; 

Г.7.4.;Г.7.7.; Г.7.22. и др.); 

 Обучението по говорна култура във висшето училище, 

педагогическата реторика, проблемите на словесното общуване 

и говорната култура (№ Г.7.6.;  Г.7.4.; Г.7.23.; Г.7.29 и др.); 

 Проблемите на етно- и мултикултурното образование, 

гражданското възпитание, социалната интеграция и 

формирането на поликултурна европейска идентичност. 

Приложение на театралния и рефлексивния подходи в 

осъществяването на педагогическите активности в това 

направление и по-конкретно работата с малцинствени групи и 

мигрантски общности (№  Е.21.2.; Г.7.3.; Г.6.3.; Г.7.9.; Г.7.14.; 

Г.7.16 Г.7.17.; Г.7.20 и др.); 

 Въздействие и последици от съвременните социокултурни 

процеси върху образованието и възпитателните практики в 

детската градина и началното училище (№  Е. 21.1.; Г.6.1.; 

Г.7.19.; Г.7. 30.; Г.7.35; Г.7.33. и др.); 

 Проблемите на социалното и медийното партньорство, на 

проактивните PR – практики и модели на поведение, на 

съвременната педагогическа реторика  (№ Г.9.1.; Г.9.2.; Г.7.31.; 

и др.).  

 

 Публикациите са по темата на конкурса. Позоваванията  са коректни, 

макар на места понякога да са в т. н. реферативен стил. Положителен е 
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фактът, че кандидатът има публикации в международни издания и в 

сборници с международно участие на руски, английски и други чужди 

езици.  Цялостното обобщение на постиженията на кандидата за 

професор е отразено в приносите, които са достоверни и коректно 

ориентирани към формалните критерии на Правилника на ЮЗУ. 

Представен е и списък с  достатъчен брой цитирания, съответен на 

изискваните показатели, както следва: по показател Д. 11:  Цитирания 

или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и 

колективни томове – в 7 източника са цитирани 7 публикации на 

кандидата; по показател Д.12.: Цитирания в монографии и колективни 

томове с научно рецензиране - в 28 източника са цитирани 12 

публикации на кандидата; по показател Д.13.: Цитирания или рецензии 

в нереферирани списания с научно рецензиране - в 22 източника са 

цитирани 11 публикации на кандидата.  

  

3. Основни приноси в научната, научно-приложната и 

преподавателска дейност на кандидата 

  

Доц. д-р Гергана Дянкова е изследовател, който доказва трайните си 

интереси в областта на педагогическата теория и практика, на 

театралното и словесно-изпълнителското изкуство, педагогическата 

реторика и словесните практики. Като конкретно изследователско 

постижение на кандидата мога да откроя ориентацията и 

изследователските усилия, които вплитат изкуството и художествените 

практики не само в педагогическата сфера въобще, а в социално-

ориентираните практики и етно-културните предизвикателства на 

съвременното образование. Този факт, сам по себе си, е конкретен 
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изследователски принос и белег за динамиката на научното развитие и 

израстване на кандидата, както е и ресурс за  бъдеща активна научно-

изследователска работа. По-конкретно обобщените приноси са: 

 Налице е иновативна изследователска визия за възможностите 

на словесното общуване и действие, както и на театралните 

практики за възпитанието на децата, подготовката и 

квалификацията на учителите. Проучени са и са анализирани 

от гледна точка на комуникативния дискурс основните 

концепции и теории в областта на педагогиката, психологията, 

реториката, театралното и словесно-изпълнителското изкуство, 

както и теориите за символния интеракционизъм, 

комуникативното действие и дискурсната етика, с което се 

утвърждават принципите на диалогичната педагогика и 

съвременните приобщаващи практики; 

 Предложени са и са апробирани   технологични модели за 

усъвършенстване на словесната дейност на учителя и 

формиране на просоциално поведение на децата, за 

неформално образование и възпитание в детската градина, за 

медийно партньорство и др., с което се обогатява както 

арсеналът на педагогическите технологии, така и периметърът 

на действените словесни практики и на образователния театър; 

 Доказана е приложимостта на словесно-изпълнителските 

дейности и театралните активности в педагогическата практика  

не само за формирането на правоговорна култура, но и като 

средство за формиране на рефлексивност, на умения за 

конструктивни комуникативни послания и диалог, за 

превенция на  конфликти  и т. н.,  с което, най-общо, 

комуникативното действие се полага в широкия социален 
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контекст и конкретно се обогатява педагогическото 

взаимодействие. 

 

4. Критични бележки и препоръки 

  

Въпреки че отчитам формалните изисквания на Правилника на ЮЗУ, 

смятам, че е възможно едно по-обобщено представяне на приносите, с 

конкретен фокус върху изследователската специфика в постиженията на 

кандидата. 

 Добре би било едно бъдещо още по- широко  представяне на 

изследователската работа  в официалния  периодичен педагогически 

печат. 

 

5. Заключение:  

 

Въз основа на посочените научни постижения, позицията на 

кандидата сред академичната общност, на цялостната му преподавателска 

дейност и академична активност,  предлагам на членовете на уважаемото 

жури да гласуват положително и Гергана Христова Дянкова да бъде 

избрана на академичната длъжност “професор” в ЮЗУ „Неофит Рилски” 

по професионално направление: 1.2 Педагогика (Педагогически 

технологии (словесно-изпълнителско изкуство и словесно-изпълнителски 

дейности). 

 

 

 

 

19. 09. 2019 г.                                              Рецензент: 

                                                                     (проф. дпн Клавдия Сапунджиева) 



 

 

R Е V I E W 

 

 

for the selection of a professor in the professional field: 1.2 Pedagogy 

(Pedagogical technologies (verbal-performing arts and verbal-performing 

activities), announced for the needs of SWU "Neofit Rilski", Blagoevgrad 

 

   Reviewer: Prof. Klavdia Sapundjieva, Dr. Sc, SU „St. Kliment Ohridski“ 

 

 

Only one candidate is participating in the competition - Assoc. Prof. Dr. 

Gergana Hristova Dyankova. The competition is announced in the State Gazette, 

issue. 52/02.07.2019. There are no violations of the procedure and the presented 

set of documents is in compliance with the Rules for Development of the 

Academic Staff of SWU “Neofit Rilski” - Blagoevgrad. The applicant meets the 

national requirements for participation in the competition, as well as the 

additional indicators of the internal rules for the development of the academic 

staff of SWU “Neofit Rilski”- Blagoevgrad. 

 

1. Biographical data and teaching status 

 

Gergana Dyankova was born on April 26, 1962. She graduated with a 

degree in “Elementary School Pedagogy”, specialization in “Music” in 1984 at 

the Higher Pedagogical Institute - Blagoevgrad and „Acting in Drama Theater“ 

at the National Academy of Theater and Film Arts in 1998. She has a 

specialization in speech technique and postgraduate qualification in intercultural 

education. She has been a doctor of pedagogy science 2001. She has been a 
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music teacher and primary teacher, but her main professional career is related to 

the academic career of a university professor at SWU. She was the head of the 

Department of Theater Arts, the Vice-Dean of the Faculty of Arts, a member of 

the Academic Council and chair of the Committee on Quality of Education at 

the Faculty. Since 2012 he is an associate professor in the department "Pre-

school and elementary school pedagogy" at the Faculty of Pedagogy.  

The competition is provided with the necessary hours, and the courses she 

teaches correspond to the profile of the competition - in the pedagogical field as 

well as in the field of theater, rhetoric and the performing arts.  

Gergana Dyankova is a recognizable academic who has a variety of 

activities in the university and artistic fields and has participated in a number of 

national and international forums. She is the organizer of various cultural events, 

a trainer in the field of communicative skills and practices, performer of over 30 

theater performances at the Southwestern University Theater, editor of scientific 

collections, participant in scientific and artistic juries, expert and member of the 

Humanities Committee and Arts at NEAA (2009-2012), participant and project 

manager, etc. She is the head of dozens of graduate students and three PhD 

students, two of whom have already successfully defended, and one full-time 

PhD student is still in training. 

 

1. Scientific work (characteristic of the applicant's scientific and 

applied production) 

In the competition Gergana Dyankova participates with publications from 

different scientific genres - monographs, textbooks and manuals, methodological 

guides, studios, articles, reports. They present her as an active author and 

researcher in the field of pedagogy and pre-school education, theatrical and 

verbal-performing arts, pedagogical rhetoric, etc. The total number is 65, of 

which: monographs - 2. (1 habilitation work); textbooks and teaching aids - 4; 
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articles and reports published in scientific journals, abstracted and indexed in 

world-renowned scientific information databases - 3; studios published in non-

refereed scientific peer-reviewed journals or in published collective volumes - 2; 

articles and reports published in non-refereed scientific peer-reviewed journals 

or in peer-reviewed peer-reviewed journals - 54 (21 in a foreign language; 19 in 

co-authorship). 

 The two main works of the competition are the monographs "The 

teacher's verbal activity and the prosocial behavior of the child" (2019) and 

"Tolerance in daylight hours and holidays. A Methodological Algorithm for 

Non-Formal Education and the Teacher's Innovative Career Skills for 

Interethnic Tolerance in Kindergarten”, Second Supplement (2017). The books 

show an orientation to current and significant problems of society, child 

development and pedagogical competences of teachers. The first monograph is a 

kind of emanation of the academic and professional path of Assoc. Prof. 

Gergana Dyankova, because it incorporates the verbal art and theater into active 

practices / technologies for shaping prosocial behavior in children. It is a 

constructivist approach, which responds to contemporary social and pedagogical 

searches and realizes the author's point of view for social integration and 

prevention of such pressing problems in our reality as aggression, conflict 

behavior, etc. This is a real contribution by which Gergana Dyankova 

substantiates a new thesis, tools and technologies in pedagogical practice. An 

innovative model of technology for stimulating prosocial behavior in preschool 

age has been proposed and tested, which is based on verbal communication and 

includes the parable as the main tool for verbal-performance interpretations 

provoking the prosocial activity of the child. The model operationalizes the so-

called activity-communicative approach and reveals the possibilities and 

educational potential of the effective theatrical analysis for action, reaction and 

behavior in specific social situations.  
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The other book deals with the various ethno-traditions, holidays and 

events through which differences are objectified in the educational space as a 

resource for the formation of tolerance. In this sense, the author's point of view 

contains an idea with pedagogical potential, the realization of which can have a 

significant social effect. This is a real contribution that enriches the arsenal of 

non-formal education in kindergarten with a methodological mechanism for 

achieving interethnic tolerance. In particular, this has been achieved by 

presenting and analyzing: understanding tolerance in a historical and cultural 

context; the holiday as an anthropological phenomenon; methodological bases 

for the formation of ethno-cultural and multicultural tolerance; development of a 

methodological algorithm for non-formal education in this area, including the 

relevant professional skills of the teacher. 

The rest of the publications cover various thematic fields of pedagogy, 

theatrical and verbal activities, educational theater, vocational training of the 

child teacher, prosocial education and more. They present the candidate as an 

inspired and competent researcher, oriented both in the artistic and social-

pedagogical fields:  

 Problems of pre-school pedagogy and the integration of verbal 

activities, educational theater and theatrical forms in pedagogical 

practice and teacher qualification (No E.20.1; E.21.1; E.21.3; D.6.1; 

D.7.4; D.7.7; D.7.22, etc.); 

 Speech-culture education in higher education, pedagogical rhetoric, 

problems of verbal communication and speech culture (No D.7.6; 

D.7.4; D.7.23; D.7.29, etc.); 

 The problems of ethnic and multicultural education, civic 

education, social integration and the formation of a multicultural 

European identity. Application of theatrical and reflexive 

approaches in the pursuit of pedagogical activities in this area and 
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in particular the work with minority groups and migrant 

communities (No E.21.2; D.7.3; D.6.3; D.7.9; D.7.14; D.7.16; 

D.7.17; D.7.20, etc.); 

 Impact and consequences of contemporary socio-cultural processes 

on education and upbringing practices in kindergarten and primary 

school (No E. 21.1; D.6.1; D.7.19; D.7.30; D.7.35; D.7.33. and 

others.); 

 The problems of social and media partnership, of proactive PR 

practices and behaviors, of modern pedagogical rhetoric (No D.9.1; 

D.9.2; D.7.31; etc.). 

 

The publications are on the topic of the competition. The references are 

correct, although sometimes in places sometimes they are in referential style. It 

is a positive fact that the applicant has publications in international editions and 

in collections with international participation in Russian, English and other 

foreign languages. The overall summary of the candidate's achievements is 

reflected in contributions that are credible and correctly oriented to the formal 

criteria of the SWU Rules. A list with a sufficient number of citations 

corresponding to the required indicators is also presented, as follows: by 

indicator E.11: Citations or reviews in scientific publications, referenced and 

indexed in world-renowned scientific information databases or in monographs 

and collective volumes – in 7 sources 7 candidate publications were cited; by 

indicator E.12: Citations in monographs and collective volumes with scientific 

peer review – 28 publications cited 12 candidate publications; by indicator E.13: 

Citations or reviews in non-refereed journals with scientific peer review – in 22 

sources 11 candidate publications were cited.  
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3. Fundamental contributions to the applicant's scientific, applied and 

teaching activities   

Assoc. Prof. Dr. Gergana Dyankova is a researcher who proves her lasting 

interests in the field of pedagogical theory and practice, theatrical and verbal 

performing arts, pedagogical rhetoric and verbal practices. As a specific research 

achievement of the candidate, I can highlight the orientation and research efforts 

that influence art and artistic practices not only in the pedagogical sphere in 

general, but in the socially oriented practices and ethno-cultural challenges of 

contemporary education. This fact, in itself, is a concrete 

research contribution and a marker of the dynamics of the candidate's scientific 

development and growth, as well as a resource for future active research work. 

In particular, the aggregated contributions are: 

 There is an innovative research vision of the possibilities of verbal 

communication and action, as well as of theatrical practices for the 

upbringing, preparation and qualification of teachers. The basic 

concepts and theories in the field of pedagogy, psychology, 

rhetoric, theatrical and verbal-performing arts, as well as the 

theories of symbolic interactionism, communicative action and 

discourse ethics, which reinforce the principles, have been studied 

and analyzed in terms of communicative discourse. dialogic 

pedagogy and contemporary inclusive practices; 

 Technological models have been proposed and approved for 

improving the teacher's verbal activity and forming prosocial 

behavior of children, for non-formal education and training in 

kindergarten, for media partnerships, etc., which enriches both the 

arsenal of pedagogical technologies and the perimeter of actual 

verbal practices and educational theater; 



 7 

 The applicability of verbal-performing activities and theatrical 

activities in pedagogical practice has been proved not only for the 

formation of a legal culture, but also as a means of forming 

reflexivity, of skills for constructive communication messages and 

dialogue, for conflict prevention, etc., which, in general, 

communicative action is taken in the broad social context and 

specifically enriches pedagogical interaction. 

 

4. Critical notes and recommendations 

While respecting the formal requirements of the SWU Regulations, I 

believe that a more generalized presentation of contributions is possible, with a 

specific focus on the research specificity of the applicant's achievements.  

It would be good to have an even wider presentation of the research in the 

official periodical teaching press. 

 

5. Conclusion: 

Based on the mentioned scientific achievements, the candidate's position 

among the academic community, her overall teaching and academic activity, I 

propose that the members of the distinguished jury vote positively and Gergana 

Hristova Dyankova be elected to the academic position of "Professor" at SWU 

"Neofyt Rilski" in the professional field: 1.2 Pedagogy (Pedagogical 

technologies (verbal-performing arts and verbal-performing activities). 

 

 

 

September 19, 2019.                                     Reviewer: 

                                                                    (Prof. Dr.Sc. Klavdia Sapundjieva) 


